NIEUWSFLITS BTN 31 MEI 2022
BESTE LEDEN,
Jullie hebben vast al het een en ander opgevangen; de huisartsen gaan actie voeren!
Maandagochtend is er een overleg geweest met de BTN en alle overige
beroepsverenigingen werkzaam in de huisartsenzorg en de LHV. Dit naar aanleiding
van het Manifest wat zal worden gehouden op het Malieveld op vrijdag 1 juli 2022.
Tijdens het overleg heeft de BTN gevraagd wat de rol is van andere medewerkers in
de huisartsen(spoed)zorg en welke plaats zij hebben in dit hele gebeuren. Als de BTN
naar het Malieveld gaat, staan we daar dan voor de belangen binnen ons vak óf staan
we daar alleen voor de belangen van de huisartsen?
We hebben met de beroepsverenigingen aangegeven, dat alle disciplines in de
huisartsenzorg meegenomen zullen moeten worden. We horen op kort termijn hoe
dit vorm gaat krijgen.
De BTN heeft ook gevraagd naar de gevolgen op de werkvloer. Dit zal nader moeten
worden uitgewerkt en er is nog niets concreets bekend.
Wel is er tijdens het overleg voorgesteld om er een actieweek van te maken met als
afsluiting op 1 juli a.s. een programma van 14.00 tot 15.30 uur op het Malieveld.
De BTN wil graag van haar leden, van jullie, uiterlijk donderdagnacht 23.59 uur
weten of jullie mee willen doen met verschillende acties. Ook willen wij het heel
graag weten als je de actie niet ondersteunt en waarom.
Stuur ons alsjeblieft een mail en geef daarin het volgende aan:
o Ja, ik ondersteun de actie en ik zal (en meerdere collega’s zullen) naar het Malieveld
gaan.
o Ja, ik ondersteun de actie en ik kan op persoonlijke titel allerhande zaken
(pamfletten, spandoeken, social media etc.) op mij nemen.
o Ja, ik ondersteun de actie en ik wil en kan namens de BTN allerhande zaken
(pamfletten, spandoeken, social media etc.) op mij nemen.
o Nee, ik ondersteun de actie niet en de reden daarvan is …..
Mail naar info@triagisten.nl
Nog meer voorbeelden van allerhande zaken kunnen zijn:
•

Teksten aanleveren met aandachtspunten voor de nood in de spoedzorg aangaande

•

de triagist
Filmpjes maken om ons vak als triagist onder de aandacht te brengen

•
•

Ideeën aandragen voor het actievoeren en uitwerken
Meehelpen met het verspreiden van het bovengenoemde op huisartsenposten
Ideeën in het bekostigen van alle benodigde materialen van bovenstaande

•

voorgestelde initiatieven
etc.

•

Laten we dit met zijn allen doen!

Hartelijke groet,
BESTUUR BTN
Aghafnie Lieuw-Kie-Song
Kitty van Beek
Nienke Vellinga - van Geldere
Ineke van de Linde
Rodericke Schipper
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Website: www.triagisten.nl
Facebook: www.facebook.com/triagist

